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دكتر طاهر روشندل اربطانى1
دكتر على اصغر پورعزت2
دكتر آرين قلى پور3        4

چكيده
بحران، واقعيتى اجتناب ناپذير در زندگى اجتماعى است. نهادهاى امنيتى-انتظامى نيز با قدمتى بسيار در تمدن 
كه  مى شود  مالحظه  بحران  مديريت  ادبيات  بررسى  با  دارند.  بحران  مديريت  در  تأمل  قابل  سابقه اى  بشرى 
هيچ يك از الگوهاى مطرح در اين زمينه از جامعيت الزم برخوردار نيستند و به منظور اداره هر چه مؤثرتر 
ارائه  با  تا  است  درصدد  حاضر  مقالة  اساس،  اين  بر  هستيم.  همه جانبه نگر  رويكردى  اتخاذ  نيازمند  بحران ها 
الگويى جامع به بررسى فراگرد مديريت بحران با رويكرد انتظامى- امنيتى بپردازد. بر اساس الگوى مفهومى 
ارائه شدة فراگرد مديريت بحران بايد ناظر بر تمامى مراحل بحران اعم از قبل، حين و بعد از بحران باشد. 
پيش بينى، پيشگيرى و آمادگى، سه گام اساسى در مرحلة قبل از بحران به حساب مى آيند كه از اهميت خاصى 
در چرخة مديريت بحران برخوردارند. همچنين، بازيابى، بازسازى و يادگيرى، مهم ترين گام هاى مرحلة پس 
از بحران به شمار مى آيند. در اين ميان، عمليات امداد و نجات، عمليات ويژه و مهار ساختن بحران، مهم ترين 
اقدامات مديريت در حين بحران به حساب مى آيند. الگوى ارائه شده، همچنين مرحلة  شروع بحران را به 
عنوان يك مرحله با ويژگى هاى خاص خود مى داند كه اقداماتى چون هشدار و مصونيت، ارزيابى مقدماتى و 

آغاز بسيج منابع و باالخره پاسخگويى سريع را مى طلبد.

كليد واژه ها
امنيتى  نيروى   ،(Police) نيروى انتظامى   ،(Crisis management) بحران  مديريت   ،(Crisis) بحران 

. (Model) مدل ،(Security) امنيت ،(Law Enforcement) اجراى قانون،(Security force)

1. استاديار گروه مديريت دولتى دانشگاه تهران
2. دانشيار گروه مديريت دولتى دانشگاه تهران
3. دانشيار گروه مديريت دولتى دانشگاه تهران

*. اين طرح پژوهشى با همكارى و حمايت مالى سازمان تحقيقات و مطالعات ناجا انجام گرفته است.

تدوين الگوى جامع فراگرد مديريت بحران با
رويكرد نظم وامنيت*

تاريخ دريافت: 87/9/13
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مقدمه
امنيت، مقوله اى است كه در دوره هاى مختلف تاريخى و در همة جوامع بشرى مورد 
توجه بوده و باعث توسعة نهادهاى امنيتى1 در كنار نهادهايى چون خانواده، آموزش، 

مذهب، بازار و حكومت شده است.
بحران ها در انواع و اقسام گوناگون، همواره تأثيرات مهمى بر امنيت داشته و دارند. 
و  تعدد  بر  روز  به  روز  و  بوده اند  اجتماعى  زندگى  جدايى ناپذير  جزء  ديرباز  از  آنها 
تنوعشان افزوده شده است(Pearson & Clair, 1998). اين ظهور تدريجى بحران ها باعث 
شده است در هر عصرى بحران هاى ويژه اى بيشتر مد نظر قرار گيرند؛ بحران هايى كه 
محصول عصر جديد هستند. بدين ترتيب، به تدريج بر تعداد بحران ها افزوده شده است. 
جالب آنكه بسيارى از دستاوردهاى علمى و فنى بشر نيز از نظر عدم قابليت پيش بينى 

پيامدها و عوارض به عوامل بحران زا تبديل شده اند.
كه  حيث  آن  از  ويژه  به  دارند،  بحران ها  در  خطيرى  مسئوليت  انتظامى  نيروهاى 
بحران،  از  مقصود  اساسًا  دارند.  جامعه  امنيت  و  نظم  بر  توجهى  قابل  آثار  بحران ها 
فنون  از  بسيارى  اين رو،  از  ديگران،1383).  و  (پورعزت  است  اجتماعى  نظم  دگرگونى 
مديريت بحران براى مقابله با بحران ها توسعه يافته، سازوكارهاى خاصى را به كار 
گرفته اند. گام اول در اين راه، شناخت بحران، ابعاد، انواع و ويژگى هاى وضعيت بحرانى 
و مهم تر از همه، درك اين نكته است كه بحران ها مراحل متفاوتى دارند. آنها ريشه هاى 
موجد، نقطة آغاز و مرحلة رشد دارند و به بلوغ مى رسند و باالخره يك نقطة اضمحالل 

.(Mitroff, 2001) موقت يا دائمى دارند
بر اين اساس، در مقالة حاضر سعى شده است با بررسى انواع رويكردها و الگوهاى 
در  شود.  پرداخته  نگر  جانبه  همه  الگويى  تدوين  به  بحران  مديريت  ادبيات  در  مطرح 
واقع پژوهشگران مترصد آن هستند كه با ارائة الگويى جامع امكان بررسى همه جانبة 

فراگرد بحران را فراهم آورند.

مرورى بر ادبيات تحقيق
ادبيات مديريت بحران به عنوان يك حوزة مطالعه و تحقيق در عرصة مديريت و كنترل 
راهبردى، سرشار از نظريه ها، الگوها، ساز و كارها و روش هايى است كه به مديران 
بحران مى آموزد چگونه بحران ها را پيش بينى كنند، از آن پيشگيرى به عمل آورند يا 
1.  Security Institutions
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براى مقابله با آن آمادگى به وجود آورند و در صورت وقوع، به گونه اى مؤثر با آن 
مقابله كنند (قلى پور، 1383) . سيرى در مطالعات انجام شده پيرامون اين مفهوم نشانگر 
آن است كه مطالعات مزبور بر چهار جنبة اساسى تمركز دارند كه عبارت اند از: «داليل 
پيدايش بحران»، «اقدامات احتياطى پيشگيرانه»، «پيامدهاى بحران» و «اقدامات پس از 

بحران» (مظلومى، 1379).
نوع اقدامات و الگوهاى اتخاذ شده از سوى مديران بحران به منظور مقابله با وضعيت 
كه  است  نگرش  نوع  اساس  زيرا بر  بحران بر مى گردد،  آنان به  نگرش  نوع  بحرانى به 
رويكرد مديريت بحران فرق خواهد كرد (Booth, 1993). سيرى در ادبيات مديريت بحران 

نشانگر اين است كه در زمينه مقولة بحران، سه ديدگاه متمايز وجود دارد:
الف) ديدگاه سنتى:1اين ديدگاه بحران را اساساً يك پديده و وضعيت منفى و نامطلوب مى داند 
كه به هر نحوى بايد از آن پرهيز كرد. بر اساس اين نگرش، بحران ها داراى ماهيت كامًال 
مخرب و بازدارنده اند (روشندل اربطانى، 1387). تحقيقات ميرز و هولوشا نشان داد كه اكثر 

.(Meyers & Holusha, 1988) مديران ارشد عالقه اى به فكر كردن دربارة بحران ندارند
ب) ديدگاه قانون طبيعى:2طرفداران اين ديدگاه، بحران را جزئى از طبيعت زندگى بشرى 
مى دانند كه چه بخواهيم و چه نخواهيم رخ مى دهد، اما نگرش اين دسته نيز همچنان 
يك نگرش منفى نسبت به بحران است با اين تفاوت كه برخالف ديدگاه اول، سعى در 
انكار و اجتناب از بحران ندارند، بلكه نسبت به آن موضعى كامًال منطقى برمى گزينند 

(روشندل اربطانى، 1387).
و  دارد  بحران  مقولة  به  نسبت  متفاوت  كامًال  نگاهى  ديدگاه،  اين  تعاملى:3  ديدگاه  ج) 
برخالف ديدگاه هاى قبل، به بحران به ديدة مثبت مى نگرد و معتقد است نه تنها نبايد 
آن را نفى يا انكار كرد، بلكه در مواقعى نيز بايد به استقبال آن رفت. بر خالف ديدگاه 
اول كه ديدگاه سكون و ثبات و ديدگاه دوم كه ديدگاه مقابله و واكنش است، ديدگاه 
تعاملى، ديدگاه پويايى، تغيير و تحرك اجتماعى است و بر همين اساس بحران ها را 
بخشى از ديالكتيك اجتماعى مى داند كه براى رشد و توسعة جامعه الزم و ضرورى 
بحران  به  مثبت  كامًال  ديدگاهى  تعاملى،  ديدگاه  حال،  هر  به   .(Geary, 2001) هستند 
است و بحران را صحنة تعامل ميان عناصر و عوامل مختلفى مى داند كه نتيجة كلى 

در جهت نوعى نظم و تعادل و پويايى حركت مى كند (روشندل اربطانى، 1387).
1. Classic view
2. Natural law
3. Interactivism
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حال، بر اساس سه نوع ديدگاه موجود در زمينة بحران، مى توان سه نوع رويكرد را 
در مديريت بحران شناسايى كرد: 

1. رويكرد بحران گريزى:1مديرانى كه چنين رويكردى را در مديريت خود برمى گزينند، 
گونه  هيچ  آنها  مى كنند.  استفاده  بحران ها  قبال  در  واكنشى3  و  انفعالى2  راهبرد  از 
آمادگى قبلى و برنامة مشخصى براى مقابله با بحران ندارند و در مواجهه با آن، 
منفعالنه و حداكثر واكنشى عمل مى كنند. مديرانى كه از راهبرد انفعالى يا واكنشى 
استفاده مى كنند، ديدگاه هاى برنامه ريزى بلندمدت ندارند و تا فشار افكار عمومى را 
در شرايط بحرانى احساس نكنند، به واكنش نمى پردازند يا هنگامى كه تهديدى در 

ارتباط با خود و سازمان خود در موقعيت بحرانى ببينند، اقدام مى كنند.
2. رويكرد بحران ستيزى:4 در اين رويكرد از بحران نمى گريزند، بلكه با پذيرش آن به 
عنوان قانون طبيعى، با نوعى راهبرد فعال5 به مواجهه و مقابله با بحران مى پردازند. 
مديران و سازمان هايى كه نسبت به بحران چنين رويكردى دارند، از تمامى توان 
در  آن  با  مؤثر  مقابلة  و  وقوع  از  قبل  بحران  بينى  پيش  براى  خود  ظرفيت هاى  و 
صحنة  وارد  بحران،  وقوع  محض  به  مديرانى  چنين  مى گيرند.  بهره  وقوع  صورت 

عمل مى شوند و فعاالنه در جهت كنترل و مهار آن بر مى آيند.
عنوان  به  بحران  پذيرش  بر  عالوه  مديريتى  رويكرد  اين  در  پذيرى:6  بحران  رويكرد   .3
يك امر محتوم به پيش بينى و استقبال از آن نيز مى پردازند؛ به عبارتى، با اتخاذ 
يك راهبرد فوق فعال7، بر كشف فرصت هاى جديد و چشم اندازهاى نو براى رشد 
نظير  خاصى  ساختارى  ويژگى هاى  سازمان هايى  چنين  مى شود.  تأكيد  پويايى  و 
خالقيت، انعطاف، حرفه اى گرايى، تمركز و رسميت پايين و... به خود مى گيرند. بر 
اساس راهبرد فوق فعال، هر بحرانى ممكن است فرصت هايى را با خود به همراه 
آمادگى هاى  و  بينى ها  پيش  قبل  از  و  بود  بحران ها  مترصد  بايد  لذا  باشد.  داشته 
الزم را براى مواجهه با آنها پيدا كرد تا در صورت بروز بتوان در راستاى فرصت 

آفرينى از آنها بهره بردارى كرد.
مديران مجهز به راهبرد فوق فعال نه تنها تابع شرايط بحرانى نيستند و در صدد 
1. Crisis flight
2. Interactive
3. Reactive
4. Crisis fight
5. Active
6. Crisis acceptance
7. Proactive
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انطباق با آن بر نمى آيند، بلكه به تطبيق شرايط با اهداف و مقاصد خود مى پردازند و 
دارند. در  بحران ها به فرصت ها را  توانايى تبديل  مديرانى  چنين  پيشرو عمل مى كنند. 
واقع اين رويكرد به مديريت بحران است كه تمامى مراحل آن را اعم از قبل، حين و بعد 
مورد توجه قرار مى دهد. بر همين اساس، رويكرد مزبور يكى از پايه هاى فكرى الگوى 

ارائه شده در مقالة حاضر نيز هست.

الگوهاى مديريت بحران
فراگرد مديريت بحران به سبب ماهيت متنوع، پيچيده، مبهم و چند بعدى بحران ها بسيار 
دشوار است. از اين رو صاحب نظران مختلف، الگو هاى مختلفى را طرح و بسط داده اند. 
اين الگو ها به ساده شدن فراگردهاى پيچيده كمك مى كنند. در اينجا به بررسى تعدادى 

الگوهاى مطرح شده در زمينة مديريت بحران مى پردازيم.

الف) الگوى پيازى1 شكل ميتراف2و شريواستاوا3
اهرى،  (بابايى  مى سازد  فراهم  بحران  براى  آماده  سازمان  چارچوبى براى  الگو  اين 
1383).همان گونه كه از اسم آن پيداست از اليه هايى تشكيل شده كه در نگارة شمارة 

1 نشان داده شده اند.

نگارة 1. الگوى پيازى شكل مديريت بحران

1. Onion Model
2. Mitroff
3. Shrivastava

فناورى و رفتار سازمانى

ساختار سازمانى

پيش فرض هاى سازمانى

پيش فرض هاى
و باورهاى
فردى
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و  رفتارها  برنامه ها،  راهبرد ها،  به  اول  الية  پيداست،  نيز  نگارة 1  از  كه  همان گونه 
فناورى سازمانى اشاره دارد. حضور سامانه  هاى هشداردهندة رسمى، بررسى ساز و 
كارهاى نشان دهندة ضعف ها و اشكاالت، ساز و كارهاى مهار، آموزش و شبيه سازى 

براى مديريت بحران، محتواى اين اليه را تشكيل مى دهند.
الية دوم يا ساختار سازمانى، اعمال و سياست هاى رسمى سازمان را با توجه به 
اطالعات  و  منابع  نقش ها،  تحليل  با  اليه  اين  مى دهد.  ارائه  آن  با  مناسب  ريزى  برنامه 
مشترك ميان گروه ها، تيم ها و بخش ها، حمايت مديريت عالى و انسجام درون سازمانى، 
انعطاف پذيرى سازمان و نظام هاى هشدار دهندة يك بحران در شرف وقوع را بررسى 

و هدايت مى كند.
الية سوم به تعداد بى شمارى از ساز و كارهاى دفاعى در مقابله با بحران مى پردازد 
مالى  و  فنى  تنگناهاى  سازمانى،  فرض هاى  پيش  مهم ترين  از  يكى  كه  مى كند  اعالم  و 
از  بيش  اعتماد  مى توان  بحران،  هنگام  به  منفى  سازمانى  باورهاى  جمله  از  نيز،  است. 
حد، اقدامات واكنشى، منبع اخبار بد، هزينه هاى باالى برنامه ريزى متناسب و غير قابل 
پيش بينى بودن بحران را نام برد. اين اليه در بر گيرندة فرهنگ سازمانى است (بابايى 

اهرى، 1383).
باالخره، الية چهارم به باورها، مفروضات و ساز و كارهاى دفاعى افراد، اعم از 

مديران و ساير عوامل بحران برمى گردد.
الگوى پيازى شكل مديريت بحران، يك رويكرد قابل توجه در زمينة مديريت بحران 
و  عناصر  كلية  بحران،  مؤثر  مديريت  براى  الگو  اين  اساس  بر  كه  معنا  اين  به  است، 
مؤلفه هاى مربوط به شخصيت افراد يا عوامل مديريت بحران، فرهنگ سازمانى، ساختار 
سازمانى و در نهايت راهبردها و فناورى سازمانى بايد با هم سازگارى داشته باشند.

ب) الگوى لچات
نجات،  خطر،  اعالم  انتظار،  مرحلة  پنج  از  متشكل  را  بحران  مديريت  چرخة  لچات 
عادى سازى و توان بخشى مى داند. بر اساس الگوى لچات، فراگرد مديريت بحران با 
انتظار براى بحران يا به عبارتى پيش بينى آن شروع مى شود و با توان بخشى 1سيستم 

آسيب ديده و بحران زده خاتمه مى يابد.

1. Rehabilitation
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نگارة 2. الگوى چرخه اى لچات (1990)

ج) الگوى پنج مرحله اى ميتراف و پيرسون1
گام  اولين  آن  اساس  بر  كه  داده اند  ارائه  مرحله اى  پنج  الگوى  نيز  پيرسون  و  ميتراف 
در مديريت بحران، تشخيص2 بحران است. اين الگو از آن جهت اهميت دارد كه به هر 
دو مرحلة تشخيص كه گامى اساسى در مرحلة قبل از بحران به حساب مى آيد و نيز 
مرحلة يادگيرى 3 كه در اغلب الگوهاى مديريت بحران مغفول واقع شده، توجه كرده 

است. الگوى مزبور در نگارة شمارة 3 نشان داده شده است.

نگارة 3. الگوى پنج مرحله اى ميتراف وپيرسون (1997)

د) الگوى مك كانكى
بينى4،  پيش  مرحلة  چهار  شامل  را  آن  بحران،  مديريت  از  ساده  الگوى  در  كانكى  مك 

1. Pearson
2. Identification
3. Learning
4. Anticipating
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تدوين برنامه، تأمين نيروى انسانى (تيم سازى) و باالخره اجراى برنامه مى داند. الگوى 
مك كانكى در نگارة شمارة 4 آمده است.

(Mc Conkey, 1987) نگارة 4. الگوى خطى مديريت بحران مك كانكى

هـ) الگوى رسيدگى جامع فينك1
الگو پيشنهادى فينك مبين آن است كه بايد رسيدگى جامعى از موقعيت بحران زا به عمل 
آيد؛ رسيدگى جامعى كه سازمان را به تشخيص رويدادهايى كه باعث بحران مى شوند 
رهنمون مى سازد. پس از اينكه اين موارد شناسايى شدند برنامة عملى تهيه مى شود. 
آن  قبول  قابل  يا  مطلوب  پيامدهاى  بيان  و  بحران  موقعيت  تشريح  شامل  برنامه  اين 
است. در نتيجه، اعضاى تيم بحران سؤاالتى در زمينة علت رويداد و نحوة مقابله با آن 
به عمل مى آورند و با اين كار، گزينه هاى راهبردى يا تاكتيكى را ايجاد و اجرا مى كنند 

.(Panrose, 2000)

نگاره 5. الگوى رسيدگى جامع فينك

1. Fink

اجراى برنامه
 تأمين نيروى

پيش بينىتدوين برنامهانسانى

بررسى جامع  موقعيت بحران زا

تهية برنامة عملى

ايجاد گزينه هاى راهبردى و تاكتيكى

اجراى گزينه ها
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و) الگوى شش مرحله اى ليتل جان
الگو شش مرحله اى ليتل جان چارچوبى است كه رهنمودهاى اساسى مديريت بحران را 
ارائه مى دهد. به زعم وى، اولين گام مديريت بحران، طراحى ساختار سازمانى مديريت 
بحران است. به دنبال اين مرحله، انتخاب تيم مناسب فرا مى رسد. سپس سازمان دهى 
تيم از طريق آموزش و شبيه سازى موارد بحران زا صورت مى گيرد. مرحلة بعدى، 
بالقوة  موارد  كامل  بررسى  از  پس  است.  بحرانى  موقعيت  به  پاسخ  سناريوى  طراحى 
بحران زا، بايد برنامة متناسب تنظيم و در نهايت، محتواى برنامة ياد شده به كار گرفته 

شود (بابايى اهرى،1383).

نگاره 6. الگوى شش مرحله اى ليتل جان

ز) الگوى دوبخشى مديريت بحران
سرى  يك  شامل  بحران  مديريت  كلى،  فراگرد  كاربردى  و  جامع  تقريبًا  الگوى  يك  در 
الگوى  عنوان  با  الگو  اين  از  بنابراين،  است.  پشتيبانى  اقدامات  و  مأموريتى  مراحل 

دوبخشى ياد كرده ايم. نگارة شمارة 7 الگوى مزبور را به خوبى نشان مى دهد.

 طراحى ساختار
سازمانى مديريت

 به كارگيرى محتواى
برنامة متناسب

 انتخاب
تيم

 تهيه و تنظيم
برنامة متناسب

 سازمان دهى تيم و ارائة
آموزش هاى الزم

 طراحى سناريوى پاسخ
به موقعيت بحرانى
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الگوى جامع مديريت بحران1
از  يك  هيچ  كه  است  مطلب  اين  نشانگر  قبلى  بخش  در  شده  معرفى  الگوهاى  بررسى 
الگوهاى ارائه شده الگويى جامع و در بر گيرنده نيست و به تنهايى نمى تواند فراگرد 
مديريت بحران را توضيح دهد. حال بر مبناى چرخة حيات بحران و نيز مراحل مختلف 
آن به ارائة الگويى مفهومى موسوم به الگوى چرخى شكل2 مديريت بحران مى پردازيم 
كه به نظر مى رسد به نوعى در بر گيرندة تمامى الگو هاى مطرح شدة قبلى باشد و الگوى 
انتظامى  نيروى  به  شدن  عملياتى  و  سازى  پياده  براى  جامع  الگوى  عنوان  به  حاضر 

توصيه مى شود.

1. The Comprehensive Model of Crisis Management
2. The Wheel Model

اقدامات مأموريتى

 اقدامات پشتيبانى

مرحلة اول:
پيش بينى

عمليات روانى 
در بحران

اطالعات در 
بحران

برآورد اجتماعى 
در بحران

حفاظت 
اطالعات

مرحلة دوم:
پيشگيرى

مرحلة سوم:
مقابلة عادى

مرحلة چهارم:
مقابلة ويژه

مرحلة پنجم:
ترميم و بازسازى

نگارة 7. الگوى دوبخشى مديريت بحران (حسينى و همكاران، 1385)
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پيشگيرى

ش بينى
پي

بازسازىيادگيرى

بازيابى

مهارسازى

عمليات ويژه 

امداد و نجات خگويى سريع
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لة ح
مرح

مرحلة شروع بحران
فرايند 

مديريت 
بحران

نگارة 8. الگوى چرخى شكل مديريت بحران

همان گونه كه از نگارة شمارة 8 پيداست فراگرد مديريت بحران در الگوى چرخى 
شكل از چهار مرحلة قبل، شروع، حين و پس از بحران تشكيل شده است كه هر يك 
از اين مراحل در اين الگو، مديريت خاص خود را مى طلبد و بر اداره و نحوة مديريت 

مرحلة بعد از خود اثر مى گذارد. در اينجا به توضيح اجزاى الگو ياد شده مى پردازيم.

الف) مرحلة قبل از بحران
1- الف) مرحلة پيش بينى: اين مرحله، اولين گام در الگوى جامع مديريت بحران 
به حساب مى آيد كه همانا معادل مراحل تشخيص و انتظار در الگو هاى ياد شدة قبلى 
است. در اين مرحله از نيروى انتظامى انتظار مى رود با اتخاذ رويكرد بحران پذيرى و 
تجهيز به راهبرد بيش فعال، به پيش بينى بحران هاى مختلف مرتبط با حوزة كارى خود 
بپردازد و به عبارتى قبل از وقوع غافلگيرانة آنها خود به استقبال رود. براى اين منظور، 
نيروى انتظامى نيازمند سامانه  هاى اطالعاتى و پايش محيطى1 قوى است. در اين ميان، 
نقش مراكز و مؤسسات پژوهشى و تحقيقاتى ناجا حايز اهميت بسيار است. همچنين 

1. Environment scanning
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تعامل با نهادها و دستگاه هاى موازى مسئول در امر بحران هاى مرتبط با ناجا و نيز 
كمك به تهية قوانين و مقررات تنظيمى و بازدارنده از ديگر اقدامات مهم اين مرحلة مهم 

فراگرد مديريت بحران به شمار مى رود.
مديريت  فراگرد  در  مهم  بسيار  گامى  نيز  پيشگيرى  پيشگيرى:1  مرحلة  الف)   -2
بحران است كه پس از مرحلة پيش بينى مطرح مى شود، چه اينكه با پيشگيرى مى توان 
از بروز  بسيارى از بحران ها جلوگيرى كرد يا از شدت وقوع آنها كاست. براى مثال، 
اگر با رويكرد نظم و امنيت به اين موضوع بنگريم بحرانى نظير حادثة كوى دانشگاه در 
سال 1378 كه ناجا يكى از بازيگران اصلى آن بود، در صورت به كارگيرى تمهيدات 
پيشگيرانه مى توانست به راحتى كنترل و در نطفه خفه شود، نه اينكه دامنة آن از اعتراض 
دانشجويى، به معابر و خيابان ها نيز گسترش يابد. يا به عنوان نمونة ديگر، تا زمانى 
آموزش هاى  سرى  يك  ارائه  به  اقدام  ناجا  رانندگى  و  راهنمايى  و  ترافيك  معاونت  كه 
پيشگيرانه در قالب كارتون و پويانمايى هاى تلويزيونى نكرده بود، با بحران تصادفات 
فجيع و ناگوار رانندگى در جاده ها روبه رو بود، در حالى كه بر اثر همان آموزش هاى 

پيشگيرانه، ميزان تصادفات در كشور به طور چشمگيرى كاهش يافته است.
3- الف) مرحلة آمادگى:2در صفحات پيشين گفته شد كه بحران ها چه بخواهيم و چه 
نخواهيم اتفاق خواهند افتاد. بنابراين، منطقى اين است كه با وجود اقدامات پيش بينانه 
مختلف  بحران هاى  با  مقابله  و  مواجهه  آمادگى  همواره  انتظامى  نيروى  پيشگيرانه،  و 
براى  برد.  سر  به  باش  آماده  حالت  نوعى  در  همواره  عبارتى،  به  و  باشد  داشته  را 
شود  طراحى  بحرانى  شرايط  براى  ويژه اى  ارتباطى  نظام  است  ضرورى  منظور،  اين 
(Bernstein, 2004). ايجاد يك مركز اطالع رسانى واحد و در عين حال مجهز و پيشرفته 

و حتى تعيين سخنگويى براى شرايط بحرانى نيز از اقدامات بايسته اى است كه در همين 
مرحله بايد به عمل آيد. نكتة ديگر دربارة مرحلة آمادگى اينكه ناجا نه تنها بايد آمادگى 
درون سازمانى براى مواجهه با شرايط ياد شده را داشته باشد، بلكه بايد با به كارگيرى 

آموزش هاى همگانى، اين آمادگى را در افراد جامعه نيز به وجود آورد.

ب) مرحلة شروع بحران
در بيشتر الگو هاى مديريت بحران، مراحل بحران به سه مرحلة قبل، حين و پس از بحران 

1. Prevention
2. Readiness
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اقتضائات  و  ويژگى ها  بحران  اول  ساعت  داشت 24  نظر  در  بايد  اما  مى شود،  محدود 
خاص خود را دارد كه ضرورت پرداختن به اين مقطع زمانى را به صورت مجزا و به 
عنوان مرحلة شروع بحران مطرح مى سازد. همان گونه كه از نگارة شمارة 8 پيداست، 
دورة  در  ترتيب  به  بايد  آنها  تمامى  كه  است  اساسى  گام  سه  شامل  خود  مرحله  اين 

زمانى ياد شده عملى شوند.
1- ب) مرحله هشدار1 و مصونيت2: اين مرحله تا حدى با مرحلة اعالم خطر در 
الگوى لچات همخوانى دارد. همان گونه كه از عنوان اين مرحله پيداست، از نيروى انتظامى 
انتظار مى رود با به كارگيرى سامانه  هاى هشداردهنده و بهره گيرى از پايگاه ها و مراكز 
اطالع رسانى خود و مهم تر از همه، صدور اطالعيه هايى از طريق رسانه هاى جمعى، به 
ويژه راديو و تلويزيون، جامعه را از خطرات احتمالى آگاه سازد و تا حد امكان اقدامات 
آورد.  عمل  به  آنهاست  متوجه  بحران  كه  جمعيتى  سازى  مصون  راستاى  در  را  الزم 
براى مثال، در جريان زلزلة بم مشاهده شد كه متأسفانه عده اى افراد بى وجدان پس از 
شنيدن خبر وقوع زلزله به آنجا سرازير شدند و اقدام به غارت اموال مردم و به ويژه 
كودكان بى سرپرست كردند. در چنين شرايطى و در صورت وجود آمادگى هاى قبلى، 
ناجا مى توانست با آگاه سازى مردم به شيوه هاى مختلف و نيز مصون سازى زنان و 
كودكان آواره و بى سرپرست، تا حدود زيادى از اين فاجعة غير انسانى جلوگيرى كند. 
اينجاست كه گفته مى شود مديريت هر مرحله از بحران تا حدود زيادى به نحوة مديريت 

مرحلة قبل از آن بستگى دارد.
2- ب) مرحلة ارزيابى مقدماتى و بسيج منابع: باز در همين مرحله و در همان 24 
ساعت اول بحران است كه بايد به برآوردى اوليه از سطح و شدت بحران پيش آمده 
و  انسانى  از  اعم  منابع  تمام  بسيج  به  شده،  ياد  ارزيابى مقدماتى  اساس  بر  و  پرداخت 
غيرانسانى اهتمام ورزيد. اينكه در جريان زلزلة بم نيروى انتظامى بايد چه تعداد نيرو 
و به چه ميزان امكانات و تجهيزات پياده مى كرد، به انجام صحيح اين مرحله از فراگرد 

مديريت بحران برمى گشت.
3- ب) مرحلة پاسخگويى سريع:3عده اى، اين مرحله را يكى از گام هاى مرحلة حين 
بحران مى دانند در حالى كه يك سرى اقدامات عاجل و اضطرارى با عنوان «پاسخگويى 
بحران ها  دارند  اذعان  همگان  نمونه،  براى  مرحله صورت گيرد.  همين  سريع» بايد در 
1. Alarm
2. Immunity
3. Rapid Responsiveness
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آبستن شايعاتند و در همان مراحل شكل گيرى  و شروع بحران اگر اين شايعات كنترل 
و مديريت نشوند كار را دوچندان بدتر مى كنند و بر وخامت اوضاع خواهند افزود و چه 
بسا بحران هاى ديگرى از دل بحران سر برآورد. بنابراين، كنترل شايعات با بهره گيرى  
در  انتظامى  نيروى  اقدامات  مهم ترين  از  يكى  بايد  ارتباطى  و  اطالعاتى  فناورى هاى  از 

همين مرحله از فراگرد مديريت بحران باشد.

ج) مرحلة حين بحران
1- ج) مرحلة امداد و نجات:1 اين مرحله يكى از مراحل مهم فراگرد مديريت بحران 
اين  در  واقع  در  ندارند.  بيشترى  توضيح  به  نياز  آشكارش  ماهيت  لحاظ  به  كه  است 
در  بشتابد.  زدگان  بحران  و  ديدگاه  آسيب  يارى  به  كه  مى رود  انتظار  ناجا  از  مرحله 
بسيارى از آشوب هاى خيابانى مشاهده مى شود كه عده اى بى گناه چه از ناحية عوامل 
بحران ساز و چه از ناحية خود نيروى انتظامى دچار آسيب مى شوند كه ناجا  بايد براى 

كمك رسانى به چنين افرادى برنامه ها و امكانات الزم را پيش بينى كرده باشد.
2- ج) مرحلة عمليات ويژه:2معموًال هنگامى كه بحران به حدى مى رسد كه كنترل 
را در  اوضاع  كنترل  يگان ويژة  خارج مى شود،  امداد  يگان  محلى و  پليس  توان  از  آن 

دست مى گيرد و در اين راستا اقدام به يك سرى عمليات ويژه مى كند. 
3- ج) مرحلة مهارسازى:3 اساسًا هدف مديريت بحران، مهار و فرونشاندن بحران 
است. به عبارتى، نتيجة مرحلة عمليات ويژه بايد به مهار شدن بحران و عوامل بحران زا 
بينجامد. در اين مرحله نيروى انتظامى بايد از تمام روش ها و اقدامات ترغيبى  و اقناعى 

و... براى مهار بحران استفاده كند.

د) مرحله پس از بحران
1- د) مرحلة بازيابى4: اين مرحله كه پس از مهار بحران و كنترل اوضاع شروع 
مى شود، داللت بر مجموعه اقداماتى دارد كه به عادى سازى شرايط مى انجامد. همان 
گونه كه ارگانيزم بدنى را كه پس از يك عمل جراحى چندين ساعته در شرايط بازيابى قرار 

1. Rescue
2. Special Operation 
3. Extinguish
4. Recovery
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مى دهند تا تمامى عالئم حياتى، مانند تعداد ضربان قلب و تنفس، به وضعيت عادى و 
طبيعى خود برگردد، در مرحلة بازيابى بحران هاى اجتماعى نيز ضرورى است پس از 
برگرداندن  و  سازى  آرام  راستاى  در  اقداماتى  مجموعه  بحران،  فرونشاندن  و  مهار 
بحران  يا  غائله  يك  جريان  در  اگر  مثال،  براى  گيرد.  صورت  طبيعى  حالت  به  اوضاع 
قومى يا آشوب خيابانى، عده اى دستگير و بازداشت شده اند، به منظور كاستن از التهاب 
موجود در جامعة بحران ديده، كار محاكمه آنان به بعد موكول شود و حتى االمكان با 

اخذ وثيقه هاى معتبر و متناسب با ميزان جرم افراد براى مدتى آزاد شوند.
2- د) مرحلة بازسازى:1 اولين گام و اقدام در بازسازى، پاك سازى محيط بحران 
از هرگونه عالئم و شواهد دال بر بحران است. از اين مرحله همچنين با عنوان مرحله 
ترميم، بهبود، توان بخشى و توسعة مجدد نيز ياد مى شود. ناجا بايد در اين مرحله از 
فراگرد مديريت پس از بحران در جهت التيام بخشيدن به آسيب ديدگان روحى و ذهنى 
از بحران، اقدامات مشاورة درمانى و توان بخشى انجام دهد و نيز در جهت بهبود مجدد 

اوضاع و ترميم نقاط آسيب ديده، تمامى امكانات خود را بسيج كند.
3- د) مرحلة يادگيرى: مرحلة يادگيرى آخرين گام از مراحل فراگرد مديريت بحران 
غفلت  مورد  بحران ها  در  اغلب  آن،  باالى  بسيار  اهميت  وجود  با  كه  مى آيد  حساب  به 
قرار مى گيرد و به همين علت مشاهده مى شود بحران در يك شكل و قالب ديگر پس از 
مدتى دوباره بروز پيدا مى كند. نيروى انتظامى بايد به اين امر اذعان داشته باشد كه از 
بحران هايى كه در جامعه رخ مى دهد مى توان در راستاى افزايش ظرفيت امنيتى جامعه و 
ارتقاى سطح مديريت بحران استفاده كرد. الزمة اين مهم آن است كه ناجا از ويژگى هاى 
يك سازمان يادگيرنده برخوردار باشد و با ايجاد سامانه  مديريت دانش2 به ضبط و 
اين  در  همچنين  بپردازد.  آتى  احتمالى  استفاده هاى  براى  بحران  مديريت  تجارب  ثبت 
مرحله الزم است كه نيروى انتظامى با شكل دهى كارگروه ها و كميته هايى به ريشه يابى 

 بحران به وقوع پيوسته بپردازد و نظام مديريتى بحران خود را آسيب شناسى كند.

بحث و نتيجه گيرى 
آنچه در اين مقاله به دنبال آن بوديم بررسى فراگرد مديريت بحران با رويكرد نظم و 
امنيت بود. به اين منظور و براى راحتى كار در صدد برآمديم تا با ارائة الگويى مفهومى 

1. Reconstruction
2. Knowledge Management
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كه در عين حال يك الگوى جامع نيز باشد به طرح موضوع بپردازيم. همان گونه كه 
در مقدمه گفته شد ماهيت كار نيروى انتظامى به عنوان يك نهاد امنيتى با بحران هاى 
مختلف در هم آميخته است، به نحوى كه مى توان سخن از مثلث جامعه، بحران، نهادهاى 
همچنين  و  جوامع  و  بحران ها  بين  تعامل  آن  در  كه  آورد  ميان  به  انتظامى  ـ  امنيتى 
نهادهاى امنيتى- انتظامى قابل تأمل است. در واقع جوامع را بدون بحران ها نمى توان 
تصور كرد و بحران ها جزء جدايى ناپذير زندگى اجتماعى شده اند و از سويى جوامع و 

بحران هاى آن را بدون نهادهاى امنيتى- انتظامى نمى توان در نظر گرفت.
پس با اذعان به اين نكته كه بحران ها، چه بخواهيم و چه نخواهيم، در جامعه رخ 
آنها  در  بايد  انتظامى  نيروى  ويژه  به  و  جامعه  انتظامى  امنيتى-  نهادهاى  و  مى دهند 
مداخلة فعال داشته و در جستجوى الگويى فراگير و جامع باشد كه بر اساس آن بتوان 
بحران هاى مختلف جامعه را مديريت كرد؛ اما همان گونه كه مشاهده شد اتخاذ الگوى 
مشخص در قبال بحران ها به نحوة نگرش و ديدگاه مديران بحران بر مى گردد كه در 

اين راستا سه ديدگاه معمول مطرح و مورد نقد قرار گرفتند.
با اتخاذ ديدگاه تعاملى در خصوص بحران كه به نوعى رويكرد بحران پذيرى است، 
رويكرد  زيرا  شد،  ارائه  شكل  چرخى  الگوى  به  موسوم  بحران  مديريت  جامع  الگوى 
مزبور است كه بحران ها را صرفًا در زمان وقوع آنها در نظر نمى گيرد، بلكه به آنها 
در گستره اى وسيع تر توجه مى كند. به عبارتى، رويكرد ياد شده ناظر بر تمامى مراحل 
قبل، حين و پس از بحران است. البته در الگوى ارائه شده تالش شد تا مرحله شروع 
بحران با توجه به مختصات و ويژگى هاى خاص اين مرحله به صورت جداگانه مورد 

بررسى قرار گيرد.
همان گونه كه بررسى الگوهاى مختلف مطرح در زمينة مديريت بحران نشان مى دهد 
هيچ كدام از آنها نگاهى جامع و مانع به مقولة مديريت بحران نداشته اند و در الگوى 
چرخى شكل مديريت بحران تالش بر اين بوده است تا با اتخاذ يك رويكرد تلفيقى و 
الگوى  شود.  ارائه  منسجم تر  الگوى  يك  قالب  در  مزبور  الگوهاى  اجزاى  تمامى  مكمل 
ارائه شده در اين مقاله، الگوى جامع است كه نه تنها قابليت كاربرد در بحران هاى پيش 
روى نيروى انتظامى را دارد، بلكه از آن مى توان در مديريت بحران هاى ديگر نظام  هاى 

اجتماعى و در سطوح مختلف بهره بردارى كرد.
در  باشد  داشته  فعال  حضور  آنها  در  بايد  ناجا  كه  مختلفى  بحران هاى  مديريت 
صورتى قرين موفقيت خواهد بود كه در گستره اى وسيع تر و افق هايى طوالنى تر بدان ها 
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نگريسته شود و ارائه الگوى جامع مديريت بحران در مقالة حاضر بر همين اساس بوده 
است.

به  چه  ناجا،  كه  است  اين  شود،  اشاره  بدان  بايد  پايان  در  كه  ديگرى  مهم  نكتة 
بحران ها،  با  مقابلة  منظور  به  چه  و  جامعه  در  بحران  مديريت  سازى  فرهنگ  منظور 
نيازمند بهره گيرى  از ظرفيت هاى رسانه اى است، زيرا رسانه هاى جمعى با دارا بودن 
كاركردهاى متعدد و متنوعى همچون اطالع رسانى و خبرپراكنى، آموزش، سرگرم سازى، 
در  باشند.  بحران  مختلف  مراحل  در  ناجا  هميشگى  همراه  مى توانند  و...  فرهنگ سازى 
قبل  مرحله  در  رسانه ها  سازى  فرهنگى  و  آموزشى  رسانى،  اطالع  كاركرد  ميان،  اين 
از  است.  برخوردار  بسيار  اهميت  از  آمادگى)  و  پيشگيرى  مرحلة  ويژه  (به  بحران  از 
سويى، در مراحل شروع و حين بحران نيز، استفاده از ظرفيت هاى رسانه هاى جمعى 
به منظور ارائه اطالعات صحيح و معتبر به افكار عمومى و كنترل شايعات شايان توجه 
است. نتيجه آنكه رسانه ها مى توانند نقش مؤثرى در مرحلة پس از بحران (مرحلة عادى 

سازى، بهبود و يادگيرى) داشته باشند.
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